ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NATERENIE GMINY PACANOW
ZA 2013 r.

Pacanow, 2014 r.

I.

Wstfp
Gmina Pacanow na dzieh 31.12.2013r. liczyla 7756 mieszkancow (dane
meldunkowe), powierzchnia gminy wynosi 124 km^. W sklad Gminy Pacanow
wchodzi 28 solectw tj.; Biechow, Biskupice, Chrzanow, Grabowica, Karsy Dolne,
Karsy Duze, Karsy Mate, K^pa Lubawska, Komorow, Kolko Zabieckie, Ksi^znice,
Niegoslawice, Oblekon, Pacanow, Podwale, Rataje Karskie, Slupskie, Shapia,
Trzebica, Wola Biechowska, Wojcza, Wojeczka, Zborowek, Zborowek Nowy, ZolczaUgory, Zabiec, Kwasow, Sroczkow. Poiozona jest na obrzezach pohidniowo wschodniej cz^sci wojewodztwa swi^tokrzyskiego i s^siaduje przez sw^ pohidniow^
granic?, przebiegaj^c^ na rzece Wisle, z wojewodztwem maiopolskim.
Od 1 lipca 2013 r. obowi^zuje nowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi, ktory ma na celu upowszechnienie selektywnego zbierania odpadow
komunalnych co za tym idzie zmniejszenie skladowania odpadow po przez poddanie
odpowiednim procesom odzysku lub unieszkodliwienia odpadow komunalnych.
Gminy maj^ obowi^zek do zorganizowania odbierania odpadow komunalnych od
wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkuj^ mieszkaiicy. Zmiany dokonane w
systemic gospodarki odpadami maj^ na celu prowadzenie selektywnego zbierania
odpadow bezposrednio „u zrodla", tworzenie instalacji do odzysku odpadow,
zmniejszenie powstawania nielegalnych wysypisk smieci oraz kontrola nad
wlasciwym sposobem post^powania z odpadami komunalnymi przez mieszkancow jak
i podmiotow odbieraj^cych odpady komunalne.
Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi ma
na celu usprawnic dzialanie sytemu gospodarki odpadami komunalnymi.

n.

Zagadnienia ogolne.

W pierwszym polroczu 2013 roku odbior odpadow komunalnych na terenie Gminy
Pacanow odbywal si? na podstawie umow cywilnoprawnych z podmiotem wpisanym do
rejestru dzialalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych z
Zakladem Ushig Wielobranzowych „ HYDROSVAT" Lucjan Swatek.
W drugim polroczu 2013 roku z dniem 1 lipca zacz^l obowi^zywac nowy system
gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina w trybie przetargu nieograniczonego
wylonita wykonawc? na odbieranie odpadow komunalnych z terenu Gminy Pacanow z
nieruchomosci zamieszkalych. Umowa zostala zawarta na okres od 01.07.2013 do
31.12.2014 tj. osiemnascie miesi^cy.
Zgodnie z Uchwal^ Nr XXXI/194/12 Rady Gminy Pacanow z dnia 10 grudnia 2012 r. w
sprawie wyboru metody ustalenia opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opiaty, wlasciciel nieruchomosci uiszcza na rzecz Gminy Pacanow
oplat? w wysokosci 10 zl miesi^cznie od osoby zamieszkuj^cej nieruchomosc lub w
wysokosci 3,00 zl od osoby miesi^cznie zamieszkuj^cej dan^ nieruchomosc jezeli odpady
komunalne byly zbierane i odbierane w sposob selektywny.

Wlasciciele nieruchomosci obowi^zani s^ do prowadzenia selektywnego zbierania,
a odbieraj^cy do odbierania nast^puj^cych rodzajow odpadow: papier i tektur?, szklo,
tworzywo sztuczne, metale i odpady wielomaterialowe.
Masa selektywnie zebranych odpadow komunalnych (plastik, szklo) w pierwszym polroczu 2013
r. wynosila 79,17 Mg , w drugim polroczu masa wynosita 89,7 Mg l^cznie w catym rok 2013
selektywnie zebrano 168,9 Mg.
Odpadow niesegregowanych (zmieszane) w 2013 roku odebrano 249,6 Mg, w tym pierwszym
polroczu odebrano 151,73 Mg, a w drugim polroczu 97,84 Mg.
Na terenie Gminy Pacanow zostai utworzony Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych,
czynny jest od poniedzialku do pi^tku od 7.00 do 15.00 zlokalizowany jest przy ul.
Shapskiej (baza Urz?du Gminy). Do PSZOK mieszkancy mog^ w ramach uiszczanej
opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostarczyc bezptatnie zebrane
selektywnie odpady komunalne takie jak: papier, plastik, szklo, metal, odpady
wielomaterialowe, meble i odpady wielkogabarytowe, zuzyte sprz^ty elektryczne i
elektryczne, przeterminowane leki (gromadzone w dwoch aptekach w miejscowosci
Pacanow), zuzyte baterie i akumulatory, zuzyte opony, odpady zielone (od mieszkancow
nie posiadaj^cych kompostownikow) o odpady budowlane i rozbiorkowe ( z drobnych
prac budowlanych nie wymagaj^ce pozwolenia na budow? ani zgloszenia robot do
Starostwa Powiatowego).
W 2013 roku Zaklad Ushig Wielobranzowych „HYDROSVAT" Lucjan Swatek podmiot
swiadcz^cy ushigi odbierania odpadow odebral nast^puj^ce ilosci odpadow selektywnie
zebranych w PSZOK:
- odpady wielkogabarytowe 3,4 Mg,
- opakowania z tworzyw sztucznych 2,3 Mg,
- zuzyte urz^dzenia elektryczne i elektroniczne 1,8 Mg
- zuzyte opony 7,5 Mg
Leki przeterminowanych odebrano z aptek w ilosci 30 kg.
III.

Ocena mozliwosci technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.

1. Mozliwosci przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow
zielonych oraz pozostalosci z sortowania odpadow komunalnych przeznaczonych
do skladowania.
W zwi^zku z budow^ Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadow Komunalnych w
Rz^dowie dla Regionu 5 w 2013 roku caly strumieh odpadow z terenu gminy
Pacanow trafil do zast?pczej instalacji przetwarzania odpadow Sortowni odpadow
zmieszanych HYDROSVAT Zborow, 28-131 Solec-Zdroj. Na terenie Gminy
Pacanow nie ma mozliwosci przetwarzania odpadow komunalnych.

2. Potrzeby inwestycyjne zwi^zane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Jako Wspolnik „Zaktadu Gospodarki odpadami Komunalnymi" Spolka z ograniczon^
odpowiedzialnosci^ z siedzib^ w Rz^dowie realizowano budow? Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadow Komunalnych.
3. Koszty obslugi w zwi^zku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.
1. Koszty Iqcznie:
142.230,66
2. Kampania informacyjna
3. Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych

zl

658,05 zl
108.000,00 zl

(zostaiy uwzgl^dnione dwie faktury za listopad i grudzien 2013r.
zaplacone w 2014 w wysokosci 28.000,00zl)

4. Obstuga Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunahiych

11.880,00 zl

(zostala uwzgl^dniona faktura 7128,00zl platna w 2014 za X-XII 2013r.)

5. Koszty administracyjne
Wplywy do budzetu z tytuhi oplat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Koszty upomnienia

21.692,61 zl

116.756,00 zl
2.191,20 zl

4. Liczba ludnosci.
Wedhig stanu ewidencji ludnosci na dzieh 31.12.2013 r. osob zameldowanych na
terenie gminy Pacanow bylo 7756. Z deklaracji o wysokosci oplat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi , ktore zostaiy zlozone do Urz^du Gminy zadeklarowano
6211 os6b( Stan na 31.12.2013r.). Roznica mi^dzy osobami zameldowanymi a
faktycznie mieszkaj^cymi wynika z tego, ze wiele osob w poszukiwaniu pracy
wyjechalo za granic?, a takze uczniowie i studenci kontynuuj^ nauk^ poza miejscem
stalego zameldowania. Prowadzona jest weryfikacja danych zawarta w deklaracjach
ze stanem faktycznym.
Ilosc zlozonych deklaracji przez mieszkancow
01.07.2013r. do 31.12.2013r.:

Gminy Pacanow od dnia

Ilosc zlozonych deklaracji dla nieruchomosci zamieszkalych - 1963.
Ilosc osob zadeklarowanych na stawk? 3 zl os/m-c (odpady segregowane) - 5865
Ilosc osob zadeklarowanych na stawk? 10 zl os/m-c (odpady niesegregowane) - 346

5. Liczba wlascicieli nieruchomosci, ktorzy nie ziozyli deklaracji o wysokosci oplat
za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od 0L07.2013 r. do 3L12.2013 r. zgodnie z weryfikacja systemu ewidencji ludnosci
25 wlascicieli nieruchomosci nie spelnilo obowi^zku zlozenia deklaracji o wysokosci
oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Ilosc odpadow wytworzonych na terenie Gminy w 2013 roku.

Kod odebranych
odpadow
komunalnych
15 01 02
15 01 07
20 03 07
20 01 35*

20 01 36

16 01 03
20 03 01

odpadow Masa
odpadow
[Mgl
103,3
Opakowania z tworzyw sztucznych
65,0
Opakowania ze szkla
3,4
Odpady wielkogabarytowe
Zuzyte urz^dzenia elektryczne i 1,1
elektroniczne inne niz wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawieraj^ce
niebezpieczne skladniki
Zuzyte urz^dzenia elektryczne i 0,7
elektroniczne irme niz wymienione
w 2 0 01 21,20 01 23 120 01 35
7,5
Zuzyte opony
Niesegregowane
(zmieszane) 249,6
odpady komunalne

Rodzaj
odebranych
komunalnych

odebranych
komunalnych

Gmina osi^gn^la nast^puj^ce poziomy:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia nast^puj^cych
odpadow komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkla- 43 % ,

frakcji

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami
innych niz niebezpieczne odpadow budowalnych i rozbiorkowych - 0
- poziom ograniczenia masy odpadow
kierowanych do skladowania 31,3 %.

komunalnych ulegaj^cych

biodegradacji

Wymagane poziomy w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego
uzycia i odzysku innymi metodami niektorych frakcji odpadow komunalnych zgodnie z
Rozporz^dzeniem Minisfra Srodowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz.U. z dnia 11 czerwca
2012r.) zostaiy osi^gni^te oraz poziomy ograniczenia masy odpadow ulegaj^cych
biodegradacji przekazywanych do skladowania zgodnie z Rozporz^dzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 25 maja 2012r. (Dz. U . z dnia 18 czerwca 2012r.).

7, Ilosc zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow zielonych oraz pozostalosci z
sortowania odpadow komunalnych przeznaczonych do skladowania z terenu
gminy.

Na podstawie kwartalnych sprawozdan od
2013 roku wynika, ze skladowaniu zostaiy
ilosci 240,3 Mg jest to masa odpadow
przetworzeniu zmieszanych odpadow
rozporz^dzenia Ministra Srodowiska.

podmiotow odbieraty odpady komunalne w
poddane tyko odpady o kodzie 19 12 12 w
powstalych po mechaniczno-biologicznym
komunalnych niespelniaj^cych wymagah

W 2013 r wszystkie odpady zmieszane o kodzie 20 03 01 zostaiy poddane irmymi niz
skladowanie procesom przetwarzania.
IV.

Podsumowanie.

W wyniku obowi^zywania od 1 lipca 2013 roku nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi wynika, ze Rada Gminy Pacanow podj^la w terminie wszystkie
uchwaly wymagane przepisami prawa a Gmina przej^ta obowi^zki z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty fiankcjonowania nowego systemu s^
wyzsze niz wplywy z tytuhi oplat za gospodarowanie odpadami, dlatego tez podniesienie
stawki oplat za odpady jest potrzebne.
W skali Gminy 94,4 % ludnosci prowadzi segregacj? odpadow natomiast 5,6% odpadow
nie segreguje.
Gmina osi^gn^la wymagane przepisami prawa poziomy recyklingu oraz ograniczenia
masy skladowanych odpadow komunalnych.

